De Wijzer is
 een katholieke basisschool met een kleuter en een lagere afdeling.
 een school waar plaats is voor de ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, handen,
hart, kennen, kunnen, zijn.
 een school waar plaats is om te leven.

Onze troeven









kwaliteitsvol onderwijs.
samen met ouders opvoeden en onderwijzen vanuit een brede zorg voor elk kind.
een moderne infrastructuur met oog voor veiligheid.
een aparte kleuterspeelplaats.
een grote binnenspeelplaats.
een hart voor cultuur.
een open sfeer en goede communicatie met de ouders.
opendeurmomenten en infoavonden.

De Wijzer heeft
een hecht, enthousiast team.
 een actieve ouderraad.
 vele vrijwillige medewerkers.
 gemachtigde opzichters, zwemouders…


Iedereen een stukje van de puzzel

Onze school biedt

 We streven ernaar om de klasgroepen zo klein mogelijk te houden zodat de
betrokkenheid van elk kind ten volle tot ontplooiing komt.
 Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen spelen in de ruime sporthal.
 We hebben digitale borden in iedere klas.

 Gratis typlessen tijdens de schooluren.
 Vanaf de peuterklas laten we de kinderen proeven van vreemde talen (Frans,
Engels…. ) en de digitale wereld.
 Vanaf de tweede kleuterklas werken de kinderen met computer.
 Er is watergewenning voor de oudste kleuters.
 Tweejaarlijks is er een aanbod van meerdaagse uitstappen.
o Eerste en tweede leerjaar gaan naar Heuvelland
o Derde en vierde leerjaar gaan naar Gent
o Vijfde en zesde leerjaar gaan naar zee

ZORG in “De Wijzer”
 Er is een zorgend klimaat in De Wijzer via
o tutorlezen
o klasdoorbrekend werken
o helpen in de eetzaal.
 Het zorgteam heeft een brede kennis over
alle soorten leerproblemen of
gedragsmoeilijkheden, ook in het omgaan
met oplossingen.
 voorleessoftware
 REDICODIS maatregel (M-decreet)
 Het zorgteam gaat handelingsgericht te werk.
 Het zorgteam differentieert zodat elk kind op
zijn niveau de leerstof onder de knie krijgt.
 Er is een goeie samenwerking met
logopedistes, CLB, kinesisten, revalidatie








centra, GON-werking met buitengewoon onderwijs.
Wij luisteren naar u, als ouders, als partner in het proces.
De Wijzer is een school waar pesten niet getolereerd wordt. Het pestactieplan staat
klaar indien nodig.
Er is speelplaatswerking.
Er zijn spelkoffers.
We houden een springtouwwedstrijd.
Toeka komt elke maand een aandachtspuntje voorstellen waar aan gewerkt wordt.

De peuters in het bijzonder
 De peuterjuf biedt in haar klas een veilige haven…
o waar uw peuter zich op zijn gemak voelt.
o waar er een ruime bewegingshoek is.
o waar er mogelijkheid is om even te rusten of zelfs
een dutje te doen.
o waar uw peuter kansen krijgt die leiden tot een
volledige ontplooiing.

Praktisch
 opvang door de leerkrachten vanaf 8.00 uur.
o ’s morgens en over de middag.
o ‘s avonds tot 16.25 uur.
 gelegenheid tot warme maaltijd.
 op woensdag krijgt uw kind gratis een stuk fruit.
 samenwerking met de voor- en naschoolse opvang ‘t Bondgenootje.

De Wijzer contacteren
De directie en leerkrachten staan u graag te woord met meer uitleg.
Telefoon: 051/77. 90 .95
GSM: 0476/43.06.09

www.dewijzer.be
info@dewijzer.be

